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   ส�วนที่ 1 
สภาพการจัดการศึกษา 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ  พ.ศ.2542  และแก�ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี  2) พ.ศ. 2545  และ (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ.2553 หมวด 2 มาตรา 10  ได�กล�าวถึงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไว�ว�า  การศึกษาต�องจัดให�บุคคลมีสิทธิและ
โอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม�น�อยกว�าสิบสองป8ท่ีรัฐต�องจัดให�อย�างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดย
ไม�เก็บค�าใช�จ�าย การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพร�องทางร�างกาย จิตใจ สติป>ญญาอารมณ? สังคม การ
สื่อสารและการเรียนรู� หรือมีร�างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซ่ึงไม�สามารถพ่ึงตนเองได�หรือไม�มีผู�ดูแล
หรือด�อยโอกาส ต�องจัดให�บุคคลดังกล�าวมีสิทธิและโอกาสได�รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปBนพิเศษต�องจัดให�บุคคล
มีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม�น�อยกว�าสิบสองป8ท่ีรัฐต�องจัดให�อย�างท่ัวถึงและมี
คุณภาพโดยไม�เก็บค�าใช�จ�ายการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพร�องทางร�างกาย จิตใจ สติป>ญญา  
อารมณ? สังคม การสื่อสารและการเรียนรู� หรือมีร�างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซ่ึงไม�สามารถพ่ึงตนเองได�
หรือไม�มีผู�ดูแลหรือด�อยโอกาส ต�องจัดให�บุคคลดังกล�าวมีสิทธิและโอกาสได�รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปBนพิเศษ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี 12(พ.ศ.2560-2564) แผนการศึกษาแห�งชาติฉบับปรับปรุง
(พ.ศ.2560-2567) แผนปฏิบัติราชการ 4 ป8 (พ.ศ.2560-2563 ) และแผนยุทธศาสตร?การปฏิรูปการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน(พ.ศ.2564-25649) ได�ให�ความสําคัญต�อการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานต�อประชากรวัยเรียนให�ได�รับ
โอกาสทางการศึกษาอย�างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
 
บทนํา 

โรงเรียนเขาดินประชานุกูลได�ใช�แผนปฏิบัติการประจําป8เปBนเครื่องมือในการบริหารจัดการจึงได�จัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําป8งบประมาณ 2563 ข้ึนมาโดยได�ระบุสาระสําคัญรายละเอียดเก่ียวกับนโยบายการ
ปฏิบัติราชการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค? เปJาหมาย  การดําเนินการและงบประมาณ 
 แผนปฏิบัติการป8งบประมาณ2563 ของโรงเรียนเขาดินประชานุกูลได�จัดทําข้ึนโดยใช�หลักการมีส�วนร�วม  
ในการจัดสรรงบประมาณโดยสรุปโครงการใช�จ�ายตามงบประมาณท่ีได�รับการจัดสรร 
 
ประวัติความเป(นมาของโรงเรียน 

โรงเรียนเขาดินประชานุกูลตั้งอยู�เลขที่100 หมู�ที่8(บ�านควนม�วง) ตําบลเขาดิน อําเภอเขาพนม 
จังหวัดกระบ่ี  เดิมเปLดเปBนสาขาโรงเรียนพนมเบญจาโดยขอใช�สถานท่ีโรงเรียนบ�านควนม�วง  เปLดทําการสอน
เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาให�กับนักเรียนท่ีด�อยโอกาสในเขตบริเวณพ้ืนท่ีบริการในตําบลเขาดิน           
และตําบลไทรทอง ก่ิงอําเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร?ธานี โดยนายประสาร  นวลศรี อาจารย?ใหญ�โรงเรียนพนม
เบญจาเปBนผู� ริ เริ่มและขออนุญาตจากกรมสามัญศึกษาเริ่มเปLดทําการสอนเ ม่ือป8การศึกษา 2534                  
เปBนป8แรก  ซ่ึงมีนักเรียนชาย-หญิง ในชั้นมัธยมศึกษาป8ท่ี 1 จํานวน 34 คน 1 ห�องเรียนและโรงเรียนพนมเบญจา      
ได�แต�งต้ังให�นายจํารัส  บัวเกตตําแหน�งอาจารย?1ระดับ 4 มาปฏิบัติหน�าที่เปBนหัวหน�าโรงเรียนสาขาโรงเรียน
พนมเบญจาและแต�งต้ังให�ครูจากโรงเรียนพนมเบญจามาช�วยสอน จํานวน 4 คนของป8การศึกษาแรก 
 ในภาคเรียนท่ี 2 ป8การศึกษา 2535 กรมสามัญศึกษาได�บรรจุแต�งต้ังครูมาปฏิบัติหน�าท่ีสอนประจํา     
2 อัตรา โรงเรียนได�ย�ายมาทําการสอนท่ีศาลาเอนกประสงค?หมู�ท่ี8ซ่ึงเปBนท่ีดินสาธารณประโยชน?โดยได�รับ
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ความยินยอมจากสภาตําบลเขาดิน ซ่ึงมีศาลาขนาด 6x15 ตารางเมตร 1 หลัง ส�วมขนาด 1 ท่ีนั่ง 1 หลัง ถังเก็บ
น้ําฝน 1 ท่ี 
 ปลายภาคเรียนท่ี 2 ป8การศึกษา 2535 คณะครู - นักเรียนและผู�ปกครองได�ช�วยกันบริจาคไม�และ
แรงงานโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ?บริจาคไม� กระเบ้ือง สังกะสี และกระดานดํา 2 ชุด ได�สร�างอาคารเรียนชั่วคราว
ขนาด 7x18  ตารางเมตร 1 หลัง  
 ป8การศึกษา 2536 ได�ก�อสร�างส�วมขนาด 4 ท่ีนั่งจํานวน1หลังด�วยเงินอุดหนุนและได�จ�างครูสอน
พลานามัย 1 อัตรา 
 กรมสามัญศึกษาได�ประกาศจัดต้ังให�เปBนโรงเรียนเอกเทศเม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2539 โดยใช�ชื่อว�า 
โรงเรียนเขาดินประชานุกูล ต้ังอยู�เลขท่ี 100 หมู�ท่ี 8(บ�านควนม�วง) ตําบลเขาดิน อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบ่ี  
มีเนื้อท่ี 31 ไร� 2 งาน 93 ตารางวา และได�ดําเนินการพัฒนาอย�างต�อเนื่องจนถึงป>จจุบัน 

พ.ศ.2554 ผ�านการประเมินตามจุดเน�นสพม.13 ของสถานศึกษาขนาดเล็กได�รับรางวัลสถานศึกษา 
ขนาดเล็กยอดเยี่ยม 

พ.ศ.2555 ผ�านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(รอบท่ี3) จาก     
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค?การมหาชน) 

พ.ศ.2556 ได�รับรางวัล“สถานศึกษาพอเพียง” 
พ.ศ.2561 โรงเรียนได�รับรางวัลระดับประเทศ การประกวดโครงงานคุณธรรมส�งเสริมอัตลักษณ?วิถี

พุทธ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานมหกรรมส�งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน ด�าน
พระพุทธศาสนาป8 4(4 MCU Contest) 
 ท่ีตั้งชื่อโรงเรียนเขาดินประชานุกูล ท่ีต้ังเลขท่ี 100 หมู�ท่ี 8 ตําบลเขาดิน อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบ่ี   
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 13  โทรศัพท? 075 - 810952  โทรสาร 075 - 810952         
 E- Mail     kdpschoolkrabi.gmail.com  
 Website  kdpschool.ac.th 

เปLดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาป8ท่ี1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาป8ท่ี6เนื้อท่ี31ไร�2งาน93ตารางวาเขตพ้ืนท่ี
บริการมี เขตพ้ืนท่ีบริการ 9 หมู�บ�าน  ได�แก� 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  

 
สภาพป-จจุบัน 

 ป>จจุบันโรงเรียนเขาดินประชานุกูล มีอายุ 22 ป8 มีอาคารเรียนจํานวน 4 หลัง โรงฝiกงานจํานวน           
1 หลัง โรงอาหาร 1  หลัง ห�องน้ํา ห�องส�วมแบบ 6 ท่ีนั่ง 2 หลัง  ห�องส�วมชายแบบ 6/49 จํานวน 1 หลัง  
สนามบาสเกตบอลแบบ FIBA จํานวน 2 สนาม โรงน้ําด่ืม จํานวน 1 หลังจํานวน 1 หลัง  และบ�านพักครูโสด      
2 หลัง มีนักเรียนจํานวน 159 คน เปLดทําการสอนต้ังแต�ระดับชั้นมัธยมศึกษาป8ท่ี 1-6 และมีห�องเรียนจํานวน 
13 ห�องเรียน 
 
การคมนาคม 
 โรงเรียนเขาดินประชานุกูล  อยู�ห�างจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 13  จังหวัดตรัง  
ไปทางทิศใต�  เปBนระยะทางประมาณ 156 กิโลเมตร 
 สามารถเดินทางได�ทุกฤดูกาล  มีถนนลาดยางผ�านหน�าโรงเรียน  การเดินทางใช�รถยนต?หรือ
รถจักรยานยนต?  ไม�มีรถโดยสารประจําทาง 
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เขตบริการสถานที่ราชการ 
 1.โรงพยาบาลเขาพนม  ห�างจากโรงเรียนเขาดินประชานุกูล เปBนระยะทาง 20 กิโลเมตร 
 2.องค?การบริหารส�วนตําบลเขาดิน ห�างจากโรงเรียนเขาดินประชานุกูล เปBนระยะทาง 7 กิโลเมตร 
 3.โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลเขาดิน ห�างจากโรงเรียนเขาดินประชานุกูล เปBนระยะทาง          
5 กิโลเมตร 

4.ท่ีว�าการอําเภอเขาพนม ห�างจากโรงเรียนเขาดินประชานุกูล เปBนระยะทาง 20 กิโลเมตร 
5.สถานีตํารวจภูธรเขาพนม ห�างจากโรงเรียนเขาดินประชานุกูล เปBนระยะทาง 20 กิโลเมตร 

 
เขตบริการสถานที่ราชการ 

ระบบไฟฟJา  โรงเรียนเขาดินประชานุกูลอยู�ในเขตบริการของการไฟฟJาส�วนภูมิภาค อําเภอเขาพนม  
จังหวัดกระบ่ี 

ระบบประปา น้ําท่ีใช�อุปโภค บริโภค ได�การอนุเคราะห?จากบริษัท อีซูซุ ประเทศไทยจํากัด ในการขุด
เจาะบ�อบาดาล และสร�างโรงน้ําในระบบ RO เพ่ือการด่ืมน้ําท่ีสะอาดและถูกสุขลักษณะของนักเรียน 

 
ทําเนียบผู2บริหารโรงเรียน 
1. นายจํารัส บัวเกตุ  หัวหน�าสาขา  2534 - 2538 
2. นายจํารัส บัวเกตุ  ผู�อํานวยการ  2539 - 2547 
3. นายภาพ กาญจนโสภาค  ผู�อํานวยการ  2548 - 2549 
4. นายชิดชนก โกกนท  ผู�อํานวยการ  2549 – 2553 
5. นายไพรวัลย? จันทรา    รักษาราชการแทน 2554 
7. นายประดิษฐ? ยศตันติ  ผู�อํานวยการ    2554 - 2556 
8. นายไพรวัลย?  จันทรา  รักษาราชการแทน 10 ต.ค.2556  – 31 ก.ค.2557 
9.นายวิโรจน? วุ�นแก�ว  ผู�อํานวยการ  1 ส.ค.2557 – 2 พ.ค.2561 
10.นายปราโมทย? เพ็ชรคล�าย      ผู�อํานวยการ  8 พ.ค.2561 – ป>จจุบัน 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล องค?ประกอบ(ข�อ 5) หมายเหตุ 
1 นายวาสนา  ซ่ือตรง ผู�ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
2 นายจรัญ  ทองปรุง ผู�ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3 พระปราโมทย?  กิตติมงคโล ผู�แทนศาสนา กรรมการ 

4 นางภัททิยา  สุขสวัสด์ิ ผู�แทนครู กรรมการ 

5 นายเอกลักษณ?  มีความสุข ผู�แทนศิษย?เก�า กรรมการ 

6 นายเดโช  ขยายแก�ว ผู�แทนงองค?กรปกครองส�วนท�องถ่ิน กรรมการ 

7 นายไมตรี  ช�วยบํารุง ผู�แทนองค?กรณ?ชุมชน กรรมการ 

8 นางทัศพร  พิกุลรัตน? ผู�แทนผู�ปกครอง กรรมการ 

9 นายปราโมทย? เพ็ชรคล�าย ผู�อํานวยการโรงเรียนเขาดินประชานุกูล กรรมการและเลขานุการ 
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    ผลงานดีเด�นของโรงเรียน ป�การศึกษา 2562 
ผลงานดีเด�นของโรงเรียน ป�การศึกษา 2562 
 
ลําดับท่ี รายการ หน�วยงาน 

1. โรงเรียนได�เข�าร�วมประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู� ประจําป8 
๒๕๖๒ ต�อยอดองค?ความรู�เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูสู�คุณภาพผู�เรียน 
ณ โรงแรมธรรมรินทร? ธนา อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง 

สํ านั ก งาน เขต พ้ืน ท่ีการ ศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 13 

2. โรงเรียนได�รับรางวัลโรงเรียนต�นแบบหลักสูตรต�านทุจริต ระดับ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

สํ านั ก งาน เขต พ้ืน ท่ีการ ศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 13 

 
ผลงานดีเด�นของครู ป�การศึกษา 2562 
ลําดับท่ี รายการ ช่ือผู2ครูได2รับรางวัล 

1.  ครูผู�สอนดีเด�นกลุ�มสาระการเรียนรู�
คณิตศาสตร? พ.ศ. 2562 

นางสาวกาญจนา  พรมมา 

2 ครูดีเด�น อําเภอเขาพนม “ครูดีศรีเขาพนม” 
ประจําป8 พ.ศ. 2562  

นางสาวิตรี  ชูสุวรรณ? 

3.  ครูดีไม�มีอบายมุข ประจําป8 2562  นางภัททิยา  สุขสวัสด์ิ 
4. ครูดีไม�มีอบายมุข ประจําป8 2562  นายอุดมศักด์ิ  ไชยสาร 

 
ผลงานดีเด�นของนักเรียนในป�การศึกษา 2562  
ลําดับท่ี รายการ นักเรียน ช่ือผู2ครูได2รับรางวัล 

1. รางวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศ การแข�งขัน
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล�อย
อิสระ  ม.1-3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ระดับจังหวัด ครั้งท่ี 69
ประจําป8การศึกษา  2562 ณ โรงเรียนเหนือ
คลองประชาบํารุง อําเภอเหนือคลอง จังหวัด
กระบ่ี 

เด็กชายศิวกร  ชูทวน 
เด็กชายตรีเทพ  แซ�ลิ้ม 

นายศุภชัย  ทวีสุข 
นางสาวเสาวลักษณ?  ทรงสง�า 

 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2563 
 

 

5 

 
 
ผลงานดีเด�นของนักเรียนในป�การศึกษา 2562 (ต�อ) 
ลําดับท่ี รายการ นักเรียน ช่ือผู2ครูได2รับรางวัล 

2. รางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 
การแข�งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ 
(3 D) ปล�อยอิสระ  ม.1-3 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ระดับจังหวัด ครั้งท่ี 69ประจําป8การศึกษา  
2562 ณ โรงเรียนเหนือคลองประชาบํารุง 
อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี 

เด็กชายวันชัย  เทพคง 
เด็กชายเธียรธวัช  ยอดเพชร 

นายศุภชัย  ทวีสุข 
นายภีรพัฒน?  ขําแก�ว 

3.  รางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศ การแข�งขัน
การแสดงมายากล ม.1-6 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
จังหวัด ครั้งท่ี 69 ประจําป8การศึกษา  2562 
ณ โรงเรียนเหนือคลองประชาบํารุง อําเภอ
เหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี 

นางสาวปภาวี  แผ�นทอง 
นางสาวภัทราภรณ?  ปลอดภัย 

นายนันทกรณ?  บุญทองแก�ว 
นางเสมือนใจ   ทับไทร 

4. รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข�งขันคัด
ลายมือ ภาษาจีน ระดับศูนย?การเรียนรู�
ภาษาจีน สังกัด สพม.13 

นางสาวศิริพร โลติกร นางสาววิชญกานต?  เงินส�ง 
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สารสนเทศของโรงเรียน  ข2อมูลครู  นักเรียน  แผนช้ันเรียน  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
อาคารเรียนและอาคารประกอบ  (ด2านปริมาณและคุณภาพ) 

 
ข2อมูลบุคลากร  
      1.  สัดส�วนของจํานวนนักเรียน : ครู 1 : 8 (นร.159 /ครู 19) 

 
 
   บุคลากรป8การศึกษา 2562 จําแนกตามตําแหน�ง 
   ตารางท่ี 2 แสดงข2อมูลบุคลากรจําแนกตามตําแหน�ง 

 
ตำแหน�ง 

วุฒ ิการศึกษา  
รวม 

ส ูงกว�า 
ปริญญาตร ี 

ปริญญาตร ี 
หรือเทียบเท�า 

ตํ่ากว�า 
ปริญญาตรี 

1.   ผ ู�บร ิหาร 
2.   ครูผู�สอน 
3.   เจ�าหน�าท่ีธุรการ 

1 
4 
- 

- 
13 
1 

- 
- 
- 

1 
17 
1 

รวม 5 13 - 19 

 
 
 
 
 
 
 

2. บุคลากรป8การศึกษา 2562 จําแนกตามเพศ 
 
ตารางท่ี 1  แสดงข2อมูลบุคลากรโรงเรียนเขาดินประชานุกูลจําแนกตามเพศ 

ประเภทบุคลากร ชาย หญิง รวม 
ผู�อํานวยการ 1 - 1 
รองผู�อํานวยการ - - - 
ข�าราชการครู 3 9 12 
พนักงานราชการ 1 2 3 
ลูกจ�างชั่วคราว - 2 2 
เจ�าหน�าท่ีธุรการ - 1 1 

  รวม 5 13 19 
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     ตารางท่ี  3 แสดงข2อมูลนักเรียน (จําแนกตามเพศ)  ณ วันท่ี 10  มิถุนายน  2562  จํานวน  159  คน 
ระดับชั้น ห�อง นักเรียน (ชาย) นักเรียน (หญิง) รวม 

มัธยมศึกษาป8ท่ี 1 ห�อง 1 25 13 38 
มัธยมศึกษาป8ท่ี 2 ห�อง 1 17 18 35 
มัธยมศึกษาป8ท่ี 3 ห�อง 1 16 9 25 

รวมระดับช้ัน ม.ต2น 58 40 98 
มัธยมศึกษาป8ท่ี 4 ห�อง 1 14 16 30 
มัธยมศึกษาป8ท่ี 5 ห�อง 1 7 7 14 
มัธยมศึกษาป�ท่ี 6 ห�อง 1 7 10 17 

รวมระดับช้ัน ม.ปลาย 28 33 61 
รวมท้ังหมด 86 73 159 

  
  ข2อมูลด2านอาคารสถานที่  

1. อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ จํานวน 2 หลัง 
2. บ�านพักครูโสดจํานวน  2 หลงั 
3. บ�านพักภารโรงจํานวน  1  หลัง 
4. ห�องน้ําห�องส�วม 6 ท่ีนั่ง จํานวน 2 หลัง 
5. ห�องส�วมนักเรียนชาย แบบ 6/49 จํานวน  1  หลัง 
6. โรงฝiกงานจํานวน 1 หลัง  
7. โรงอาหารจํานวน 1 หลัง 
8. อาคารเรียนชั้วคราวก่ึงถาวร 1 หลัง 
9. อาคารเรียนชั่วคราวหลังเล็ก 1 หลัง 
10. โรงน้ําด่ืม  จํานวน 1 หลัง 

 
 

 
       แหล�งเรียนรู2อินเตอรGเน็ต  
1. 3BB BROADBAND  
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        แหล�งเรียนรู2/ภูมิป-ญญาท2องถิ่น 
ภูมิป-ญญาท2องถิ่น 

 1. นายจําลอง บุญทอง   พิธีกรทางศาสนา การแห�กลองยาว 
 2. นายเปLม มรกต  หนังตะลุง 
 3. นายประชุม ชูขันธ?  หนังตะลุง 
 4. นายสวัสด์ิ ศรีวิเชียร  หนังมโนราห? 
 5. นางชะอ�อน เพ็ชรหิน  การรํามโนราห? 
 

แหล�งเรียนรู2ในชุมชน 
 1. วัดเฉลิมพนมเขต 
 2. ร�านสหกรณ?ออมทรัพย? หมู� 8 
 3. กลุ�มสาธิตการรับซ้ือน้ํายางสด 
 4. โรงงานไม�ยางอัลฟ{าวู|ด 
 5. โรงงานน้ํามันปาล?มศรีเจริญปาล?มออยล? 
 
 งานห2องสมุด 

ขนาดห�องสมุดมีพ้ืนท่ี  2  ห�องเรียน จํานวนหนังสือในห�องสมุด 8,400 เล�ม  
จํานวนคอมพิวเตอร?ของห�องสมุด  2 เครื่อง 
คอมพิวเตอร? 10 เครื่อง 
คอมพิวเตอร?แบบพกพาแท็ปเล็ต 28 เครื่อง 

 
 

ผลการดําเนินงานคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผ�านมา 
 

 ท่ีผ�านมาโรงเรียนเขาดินประชานุกูลได�ส�งเสริมให�นักเรียนมีความรู�และทักษะการอ�านเขียนและคิด
คํานวณท่ีเข�มแข็งซ่ึงเปBนพ้ืนฐานสําคัญในการเรียนรู�และการดํารงชีวิตในอนาคตการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงเปBนพลัง
ขับเคลื่อนสําคัญต�อการพัฒนาประเทศ โดยมีผลการดําเนนิงานท่ีผ�านมา  ดังนี ้
 

1. ด2านคุณภาพการศึกษา 
 1.1ผลการประเมินผลของผู�เรียนพบว�าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนส�วนใหญ�เพ่ิมข้ึนแต�บาง
รายวิชายังมีสัมฤทธิ์ต่ําจึงต�องเร�งพัฒนาการส�งเสริมให�สถานศึกษาเตรียมความพร�อมผู�เรียนต้ังแต�ช�วงเริ่มเข�า 
เรียนอย�างต�อเนื่อง ดังตาราง 
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  ตางรางท่ี 4 ผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ป�การศึกษา 2561 ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 3 
 

ระดับช้ัน/รายวิชา 
ผลคะแนนเฉล่ียตามรายวิชา 

ภาษาไทย คณิตศาสตรG วิทยาศาสตรG ภาษาอังกฤษ เฉล่ีย 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 53.63 26.06 32.67 24 34.09 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 53.22 27.65 34.91 27.21 35.75 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. 

ท้ังหมด 
55.04 37.28 36.43 29.10 39.46 

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 54.42 30.04 36.10 29.45 37.50 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐
๓๐.๐๐
๔๐.๐๐
๕๐.๐๐
๖๐.๐๐

คะแนนเฉลี�ยของโรงเรยีน

คะแนนเฉลี�ยระดบัจงัหวดั

คะแนนเฉลี�ย สงักดั สพฐ. ท ั$งหมด

คะแนนเฉลี�ย ระดบัประเทศ
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 ตารางท่ี 5 แสดง ผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ป�การศึกษา 2561 
             ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 6 

 
 

ระดับช้ัน/รายวิชา 
 ผลคะแนนเฉล่ียตามรายวิชา 

ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ คณิตศาสตรG วิทยาศาสตรG ภาษาอังกฤษ เฉล่ีย 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 35.63 31.18 21.25 26.00 23.75 34.09 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 44.84 34.09 26.43 28.53 27.84 35.75 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. 

ท้ังหมด 
48.16 35.48 31.04 30.75 31.15 39.46 

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 47.31 35.16 30.72 30.51 31.41 37.50 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐
๓๐.๐๐
๔๐.๐๐
๕๐.๐๐

คะแนนเฉลี�ยของโรงเรยีน

คะแนนเฉลี�ยระดบัจงัหวดั

คะแนนเฉลี�ย สงักดั สพฐ. ท ั$งหมด

คะแนนเฉลี�ย ระดบัประเทศ
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               ตารางท่ี 6 แสดงการเปรียบเทียบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  
 ป�การศึกษา 2560 - 2561 ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 3  

กลุ�มสาระการเรียนรู2 ป�การศึกษา ๒๕๖๐ ป�การศึกษา ๒๕๖๑ ผลต�าง 
ภาษาไทย 44.25 53.66 9.39 

ภาษาอังกฤษ 24.14 24 -0.14 
คณิตศาสตร? 21.29 26.06 4.77 
วิทยาศาสตร? 27.50 32.67 5.17 

เฉลี่ย 29.30 34.09 4.79 
ร2อยละคะแนนเฉล่ีย +16.34 เพ่ิมข้ึน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ตารางท่ี 7 แสดงการเปรียบเทียบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 

             ป�การศึกษา 2560- 2561 ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 6  
 

๔๔.๒๕

๒๔.๑๔ ๒๑.๒๙
๒๗.๕๐

๕๓.๖๔

๒๔ ๒๖.๐๖
๓๒.๖๗

๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐
๓๐.๐๐
๔๐.๐๐
๕๐.๐๐
๖๐.๐๐

กราฟสรุปผลสมัฤทธิ 1 O-NET ปีการศกึษา 
๒๕๖๐-๒๕๖๑

ปีการศกึษา ๒๕๖๐ ปีการศกึษา ๒๕๖๑
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กลุ�มสาระการเรียนรู2 ป�การศึกษา ๒๕๖๐ ป�การศึกษา ๒๕๖๑ ผลต�าง 
ภาษาไทย 35.๖65 35.63 -0.2 

สังคมศึกษาฯ 29.23 31.18 +1.95 
ภาษาอังกฤษ 20.29 23.75 +3.46 
คณิตศาสตร? 14.81 21.25 +7.07 
วิทยาศาสตร? 28.46 26.00 -2.46 

เฉลี่ย 25.68 2756 +1.87 
ร2อยละคะแนนเฉล่ีย +16.34 เพ่ิมข้ึน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            2.  ด2านโอกาสทางการศึกษา  

ท่ีผ�านมาการจัดการศึกษาของโรงเรียนประสบความสําเร็จด�านการขยายโอกาสทาง
การศึกษา หลังจบการศึกษาภาคบังคับ ได�แก� การเรียนต�อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากร�อยละ 93.33    
ในป8 2561 เปBนร�อยละ  86 ในป8 2562 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 8 แสดงการเรียนต�อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากร2อยละ 93.33    ในป� 2562 เป(นร2อยละ  86 
ในป� 2562  

๓๕.๖๕
๒๙.๒๓

๒๐.๒๙

๑๔.๘๑

๒๘.๔๖

๓๕.๖๓

๓๑.๑๘

๒๓.๗๕
๒๑.๒๕

๒๖.๐๐

๐.๐๐
๕.๐๐

๑๐.๐๐
๑๕.๐๐
๒๐.๐๐
๒๕.๐๐
๓๐.๐๐
๓๕.๐๐
๔๐.๐๐

กราฟสรุปผลสมัฤทธิ 1 O-NET ปีการศกึษา 
๒๕๖๐-๒๕๖๑

ปีการศกึษา ๒๕๖๐ ปีการศกึษา ๒๕๖๑
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รายการ 
ป8การศึกษา  2561 ป8การศึกษา  2562 

ร�อยละ ร�อยละ 
การศึกษาต�อ 93.33 86 

 
                      

               3. ด2านการบริหารจัดการ  
   โรงเรียนมีการบริหารจัดการ  ดังนี้ 

 3.1  ภาวะผู�นําของผู�บริหารระดับต�างๆส�วนใหญ�ให�ความสําคัญด�านวิชาการซ่ึงต�อง
พัฒนาอย�างต�อเนื่อง ตลอดจนมีการสร�างความเข�มแข็งต�อองค?คณะบุคคลในและนอกโรงเรียน 

 3.2  ความร�วมมือของผู�ปกครองชุมชนหน�วยงานภาครัฐและเอกชนมีความสําคัญต�อการ 
ส�งเสริมการจัดการศึกษา ซ่ึงจะนําไปสู�การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

 3.3  การมีกลไกท่ีให�ทุกภาคฝ{ายท่ีเก่ียวข�องมีส�วนร�วมรับผิดชอบต�อผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียน ท้ังระบบการประเมินผลการทํางานของครูผู�บริหารและกลไกการรายงานการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพโรง เรียนโดยผู�ปกครอง ชุมชน ส�งผลให�ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียน สูงข้ึน    

 3.4  โรงเรียนมีระบบการบริหารงานท่ีชัดเจน 
 3.5  การกระจายอํานาจการบริหารเน�นหลักการสําคัญดังนี้ 

 1)  มุ�งสนับสนุนการทํางานลงสู�ระดับห�องเรียนและโรงเรียนตามหลักการพัฒนาการ 
ศึกษาโดยใช�โรงเรียนเปBนฐานภายใต�ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยเน�นระบบการ
ประกันคุณภาพภายในรวมถึงการนิเทศ ช�วยเหลือ ติดตามความก�าวหน�าของโรงเรียนเปBนรายโรง และการ
ช�วยเหลือแก�ไขการทํางานของโรงเรียนหากไม�สามารถดําเนินการได�ตามเปJาหมายเพ่ือให�ผู�เรียนได�เข�าถึงบริการ
ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพมากข้ึน  

 2)  มุ�งพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยใช�ข�อมูลผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและ
ภายนอกเปBนฐานการพัฒนา       

 3)  โรงเรียนดําเนินการกิจกรรมต�างๆสอดคล�องกับนโยบายและเปJาหมายท่ี
ส�วนกลางกําหนดซ่ึงจะส�งผลให�เกิดการสร�างสรรค?ผลงาน(creation)และการมีส�วนร�วมของชุมชนเอกชนองค?กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน และสังคมทุกภาคส�วนอย�างกว�างขวาง 

 4)  มุ�งเน�นการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษานํามาซ่ึงผลลัพธ?ทาง 
การศึกษา ตามเปJาหมาย 

 3.6 หน�วยงานทุกระดับบูรณาการการจัดการศึกษาและการใช�ทรัพยากรร�วมกับ
หน�วยงานอ่ืนๆตลอดจนเสริมสร�างความเข�มแข็งให�แก�สถาบันทางสังคมโดยเฉพาะสถาบันครอบครัวเพ่ือ
สนับสนุนการดู แลเด็กและเยาวชนให�มีคุณภาพ 

ประมาณการรายรับโรงเรียนเขาดินประชานุกูลประจําป�งบประมาณ 2562 
 โรงเรียนเขาดินประชานุกูลได�จัดทําประมาณรายรับประจําป8งบประมาณ 2561โดยประมาณการ 
จากฐานข�อมูลของนักเรียนของวันท่ี 10 มิถุนายน 2561 ดังตารางต�อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 9  แสดงประมาณรายรับประจําป8งบประมาณ 2563 โดยประมาณการ จากฐานข�อมูลของนักเรียน
ของวันท่ี 10 มิถุนายน 2562 ดังตารางต�อไปนี้ 
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รายการ จํานวนเงิน(บาท) หมายเหตุ 
1.เงินอุดหนุนรายหัว 
   1.1 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น     จํานวน 98 คน 
   1.2 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน 61 คน 
2. กิจกรรมพัฒนาผู2เรียน 
   2.1 กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน ม.ต�น   จํานวน 98 คน 
   2.2 กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน ม.ปลายจํานวน 61 คน 

 
343,000 
231,800 

 
86,240 
57,950 

 
เงินอุดหนุนราย
หัวได�รับจัดสรร
เพ่ิมรายละ  
1,000 บาท 

รวม 718,990  
3. เงินอุดหนุนอ่ืนๆ 
   3.1 ป>จจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน  จํานวน 68 คน 
   3.2 อุปกรณ?การเรียน ม.ต�น         จํานวน 98 คน 
   3.3 อุปกรณ?การเรียน ม.ปลาย      จํานวน 61 คน  
   3.4 ค�าเครื่องแบบนักเรียน ม.ต�น   จํานวน 98คน 
   3.5 ค�าเครื่องแบบนักเรียน ม.ปลายจํานวน 61 คน 
    

 
102,000 
41,160 
28,060 
44,100 
30,500 

 

รวม 245,820  
รวมท้ังส้ิน 964,810  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส�วนที่  2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

หัวใจสําคัญของการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือ การสร�างและพัฒนาคนไทยเพ่ืออนาคตของ ประเทศ 
สร�างคนไทยให�เปBนคนดีและคนเก�งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค?ตามค�านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ       
มีความเข�มแข็งท้ังร�างกายและจิตใจ เน�นการอ�านออก เขียนได� คิดวิเคราะห?เปBน สามารถสร�าง วิสัยทัศน?และ
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วางแผนอนาคตท่ีดีของตนเองได� รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย และ คํานึงถึง
ประโยชน?ส�วนรวมและประเทศชาติเปBนหลัก สํา นักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงกําหนดนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
และคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป8งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

1. ผู�เรียน เปBนบุคคลแห�งการเรียนรู� คิดริเริ่มและสร�างสรรค?นวัตกรรม มีความรู� มีทักษะและ
คุณลักษณะของผู�เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และ
ปรับตัวต�อ เปBนพลเมืองและพลโลกท่ีดี 

2. ผู�เรียนท่ีมีความต�องการจําเปBนพิเศษ กลุ�มชาติพันธุ? กลุ�มผู�ด�อยโอกาส และกลุ�มท่ีอยู�ในพ้ืนท่ีห�างไกล
ทุรกันดารได�รับการศึกษาอย�างท่ัวถึง เท�าเทียม และมีคุณภาพ พร�อมก�าวสู�สากล ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ครู เปBนผู�เรียนรู� มีจิตวิญญาณความเปBนครู มีความแม�นยําทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ
เรียนรู�ท่ีหลากหลายตอบสนองผู�เรียนเปBนรายบุคคล เปBนผู�สร�างสรรค?นวัตกรรม และทักษะในการใช�เทคโนโลยี 

4. ผู�บริหารสถานศึกษา มีความเปBนเลิศส�วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ?และนวัตกรรม มีภาวะผู�นําทาง
วิชาการ มีสํานึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร�วมมือ 

5. สถานศึกษา มีความเปBนอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู� ร�วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน 
และผู�เก่ียวข�องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนท่ี จัดสภาพแวดล�อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู�ใน 
ทุกมิติ เปBนโรงเรียนนวัตกรรม 

6. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เปBนสํานักงานแห�งนวัตกรรมยุคใหม� 
ใช�ข�อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล
อย�างเปBนระบบ 

7. สํานักงานส�วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน โดย กระจายอํานาจการบริหารงานและการ
จัดการศึกษาให�สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข�อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ กํากับ ติดตาม 
ประเมินผล และการรายงานผลอย�างเปBนระบบ ใช�วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

   นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
จากวิสัยทัศนG  พันธกิจ  เปYาประสงคG  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จึงกําหนด

ยุทธศาสตรGป�งบประมาณ พ.ศ.2563  จํานวน 5 นโยบาย  ดังต�อไปนี้ 
นโยบายท่ี 1  จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง  
นโยบายท่ี 2  พัฒนาคุณภาพผู�เรียน  
นโยบายท่ี 3  พัฒนาผู�บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายท่ี 4  สร�างโอกาสในการเข�าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ เหลื่อม

ล้ําทางการศึกษา  
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นโยบายท่ี 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 
1. การบริหารจัดการศึกษา 

โรงเรียนเขาดินประชานุกูล แบ�งโครงสร�างการบริหารงานเปBน 4 ด�าน ได�แก� ด�านบริหารวิชาการ    
ด�านบริหารท่ัวไป ด�านบริหารบุคคล และด�านบริหารงบประมาณ ผู�บริหารยึดหลักการบริหารแบบมีส�วนร�วม  
และหลักธรรมาภิบาล เน�นการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA การจัดการศึกษาเปBนภารกิจหลักของสถานศึกษา       
ท่ีจะต�องดําเนินการให�ประสบผลสําเร็จ ผู�บริหารสถานศึกษาได�ใช�กระบวนการและเทคนิควิธีการบริหารไป
พร�อมๆกัน ได�แก� การบริหารสถานศึกษา  การบริหารการจัดการเรียนรู� และการบริหารการนิเทศการศึกษา  
โดยเฉพาะการบริหารสถานศึกษามีการบริหารท่ีมีคุณภาพ  ก็เชื่อได�ว�าการบริหารการจัดการศึกษาจะประสบ
ผลสําเร็จได�ตามเปJาหมายท่ีกําหนดไว�  ซ่ึงผู�บริหารสถานศึกษาเปBนบุคคลสําคัญท่ีจะทําให�การบริหารการศึกษา
มีประสิทธิภาพ ในท่ีนี้จะกล�าวถึงกลยุทธ?ของผู�บริหารสถานศึกษาท่ีทําให�ประสบผลสําเร็จ ดังนี้ 

1.  สร�างศรัทธา  เปBนการประพฤติปฏิบัติตนของผู�บริหารสถานศึกษาให�เกิดความน�าเชื่อถือไว�วางใจ
เชื่อถือได� สนิทใจ ให�ความเคารพนับถือ ยกย�องชมเชย ให�เกียริติ  ความศรัทธาดังกล�าวจะต�องเกิดข้ึนกับครู  
ผู�ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย  ผู�บริหารสถานศึกษาควร
แสดงพฤติกรรมท่ีทําให�เกิดศรัทธา เช�น มุ�งม่ัน หม่ันทําดี มีวิสัยน?ทัศ ซ่ือตรงโปรงใส ให�ความเปBนธรรม         
นําพัฒนา วาจาสุภาพ อดทน อดกลั้น 

2.  พัฒนาทีมงาน  เปBนการสร�างทีมงานให�มีการทํางานเปBนกลุ�ม เปBนคณะ มีความเปBนกันเอง  
ส�งเสริมการมีส�วนร�วม  ติดต�อสื่อสารกันอย�างเปLดเผย ทุกคนรู�บทบาทของตนเองอย�างชัดเจน ให�อภัย  
ประนีประนอม ไม�เอาเปรียบกัน ทุกคนมีความสําคัญ เม่ือพัฒนาทีมงานให�มีลักษณะดังกล�าวแล�ว   
การพัฒนาต�างๆของผู�บริหารสถานศึกษาก็จะเปBนไปอย�างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดังนั้นควรพัฒนา
บุคคลต�อไปนี้ คือ ผู�บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและผู�ปกครอง 
 

แนวทางการพัฒนาทีมงาน 

 1.  จัดให�มีการประชุม อบรม สัมมนา 

 2.  ส�งเสริมให�ครูศึกษาต�อเพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนาการจัดการเรียนรู� 

 3.  ส�งเสริมให�ครูทําผลงานทางวิชาการเพ่ือพัฒนาและแก�ป>ญหาการจัดการเรียนรู�ให�มีประสิทธิภาพ 

 4.  ศึกษาดูงานโรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จ เพ่ือนําจุดเด�นมาพัฒนาในด�านต�างๆของโรงเรียน 

 5.การสร�างประสบการณ?โดยทํางานท่ีท�าทาย เพ่ือนํามาพัฒนาคุณภาพการศึกษาให�เปBนท่ียอมรับ 

3. ประสานการใช�ยุทธศาสตร?  บริหารจะต�องนํายุทธศาสตร? การทํางานใหม�มาใช�ในการพัฒนาการจัด
การศึกษา  และส�งเสริมสนับสนุนการนํานวัตกรรมใหม�ๆมาใช�  ในการนํานวัตกรรมหรือยุทธศาสตร?มาใช�  
ผู�บริหารจะต�องมีความรู�ความเข�าใจเปBนอย�างดี  สามารถเปBนท่ีปรึกษาของทีมงานได�  ยุทธศาสตร?ท่ีนํามาใช�
และให�ประสบผลสําเร็จ เช�น การบริหารงานแบบมีส�วนร�วมและกระบวนการบริหารงานโดยกระบวนการ 
พัฒนาของ Deming Cycle หรือวงจร PDCA 

 1) Plan      คือ  การวางแผนในการดําเนินงาน 
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 2) Do        คือ  การลงมือทําตามแผนท่ีวางไว� 

 3) Check   คือ  การตรวจสอบผลการดําเนินงานกับแผน 

 4) Action  คือ  การยึดถือปฏิบัติหารการดําเนินงานบรรลุตามแผน  ถ�าการดําเนินงานยังไม�บรรลุ
ตามแผนให�หาสาเหตุและวางแผนแก�ไขใหม� 

 

       
  กลยุทธ?ในการบริหารท่ีประสบความสําเร็จท้ัง 3 อย�าง คือ การสร�างศรัทธา พัฒนาทีมงาน  
ประสานการใช�ยุทธศาสตร? ผู�บริหารสถานศึกษาได�ปฏิบัติตนเองให�มีพฤติกรรมดังกล�าว  เชื่อว�าจะทําให�
ผู�ร�วมงานและผู�เก่ียวข�องเกิดความชื่นชอบและช�วยเหลือซ่ึงกันและกัน เม่ือเปBนเช�นนั้นแล�วก็จะทําให�การ
บริหารการศึกษาประสบความสําเร็จตามเปJาหายท่ีวางไว� 

 

 

         โครงสร2างการบริหารงานโรงเรียนเขาดินประชานุกูล 

     
  

         
                                                

   ผู�อํานวยการ
โรงเรียน 

 คณะกรรมการสถานศึกษา 
สมาคมผู�ปกครอง 
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วิสัยทัศนG 
 ภายในป8 2565 โรงเรียนเขาดินประชานุกูลมุ�งพัฒนาผู�เรียนให�มีคุณภาพและมีทักษะในศตวรรษ ท่ี 21 
เรียนรู�คู�คุณธรรม น�อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
พันธกิจ 
 1.  จัดกิจกรรมส�งเสริมให�ผู�เรียนมีความรู�และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ตามหลักสูตร 

กลุ�มบรหิาร 
งานวิชาการ 

กลุ�มบรหิารงบประมาณ กลุ�มบรหิารงานบุคคล กลุ�มบรหิารท่ัวไป 

งานวิชาการ 
นางเสมือนใจ  ทับไทร 

พัฒนาหลักสูตร/พัฒนาส่ือ 
คณะครูทุกท!าน 

ประกันคุณภาพภายใน/นเิทศ 

นายภีรพัฒน' ขําแก+ว 

งานวัดผลและประเมินผล 

คณะครูทุกท!าน 

แหล!งเรียนรู+/ICT 

นางสาวญานปภา  จันทร'พรม 

นางสาวอุไร หนูชัยแก+ว 

งานทะเบียน/งานวิจัย 

นายอุดมศักด์ิ ไชยสาร 
คณะครูทุกท!าน 

งานบริหารงบประมาณ 

นางภัททิยา  สุขสวัสด์ิ 

 

การเงิน 

นางภัททิยา  สุขสวัสด์ิ 

งานพัสดุ  
นางสาวสิริวรรณ  ตาเร็ว 

นางสาวกันยารัตน' อู!วณิชย'กุล 

ตรวจสอบภายใน 

นางภัททิยา  สุขสวัสด์ิ 

งานบุคคล 
นางศุภชัย  ทวีสุข 

 

งานบริหารทั่วไป 

นางสาวกาญจนา  พรมมา 
 

สวัสดิการครู 
นางศุภชัย  ทวีสุข 

นางสาวสาวิตรี อินแก+ว 
 

งานธุรการ 
นางสาวรัตนพร  ไชยสุวรรณ 

 

งานอาคารและสถานที ่
      นางสาวกาญจนา  พรม
มา 

นายนันทกรณ'  บุญทองแก+ว 

งานประชาสัมพันธ' 
นางสาวอนุสา หลีหมาด 

 

งานสัมพันธ'ชุมชน 
นางสาวกาญจนา  พรมมา 

 

แต!งต้ัง โยกย+าย 
นายศุภชัย  ทวีสุข 

 

พัฒนาบุคลากร/อบรม/
สัมนา 

นายศุภชัย  ทวีสุข 
 

เครื่องราชฯ 
นายศุภชัย  ทวีสุข 

 

งานวินัย  รักษาวินัย 
นางศุภชัย  ทวีสุข 

 

กิจกรรมนักเรียน 
คณะครูทุกท!าน 

 

ข+อมูลสารสนเทศ 
คณะครูทุกท!าน 

 

กิจกรรมพัฒนาผู+เรียน 

นางสาวกันฑิมา   ศรีหมอก 
คณะครูทุกท!าน 
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 2.  พัฒนาครูให�มีทักษะในการจัดการเรียนรู�สู�ศตวรรษท่ี 21 
 3.  จัดกิจกรรมส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความพอเพียง 
 4.  จัดกิจกรรมส�งเสริมให�ผู�มีส�วนเก่ียวข�อง มีส�วนร�วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  
เปYาประสงคG  

1. ผู�เรียนมีความรู�และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ตามมาตรฐานของหลักสูตร 
2. ครูผู�สอนจัดกระบวนการเรียนรู�ท่ีเน�นให�ผู�เรียนเกิดทักษะในศตวรรษท่ี 21 
3. ผู�เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและใช�ชีวิตแบบพอเพียง 
4. ผู�มีส�วนเก่ียวข�องมีส�วนร�วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
5. ผู�ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในการดําเนินงานของโรงเรียน 

 

อัตลักษณGของโรงเรียน 
 “สืบสานภูมิป>ญญา รู�ค�าความพอเพียง” 
 
เอกลักษณGของโรงเรียน 
 “ลูก ข.ป.มีความรู� คู�คุณธรรม” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการดําเนินงานขับเคลื่อนอัตลักษณGโรงเรียนเขาดินประชานุกูล 
 

ตารางที่ 10 แสดงตัวช้ีวดัความสําเร็จแนวทางการดําเนินงานขับเคลื่อนอัตลักษณGโรงเรียน 
เขาดินประชานุกูล 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ กิจกรรม โครงการ กลยุทธG 
1. ผู�เรียนร�อยละ 90 สามารถทําจาดเดือน สิบได� -ทําจาดเดือนสิบ สืบสานภูมิป>ญญาท�องถ่ิน ข�อท่ี 2 



แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2563 
 

 

20 

2. ผู�เรียนร�อยละ 90 มีเงินออมและสมุดออม
ทรัพย? 

-ออมทรัพย? วิถีชีวิตพอเพียง ข�อท่ี 2 

3. ผู�เรียนร�อยละ 90 สามารถทําบัญชีรายรับ
รายจ�ายได� 

-จัดทําบัญชีรายรับ  
 รายจ�าย 

วิถีชีวิตพอเพียง ข�อท่ี 2 

4. ผู�เรียนร�อยละ 95 มีจิตอาสา -จิตอาสา วิถีชีวิตพอเพียง ข�อท่ี 2 
5. ผู�เรียนร�อยละ 90 สามารถทําเกษตร แบบ
ผสมผสานพ้ืนฐานได� 

-เกษตรพอเพียง วิถีชีวิตพอเพียง ข�อท่ี 2 

6. ผู�เรียนร�อยละ 95 เข�าร�วมกิจกรรมน�อมนําธรรม 
นําทางจิต 

-น�อมนําธรรม นําทางจิต พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข�อท่ี 2 

7. ผู�เรียนร�อยละ 100 หิ้วปL�นโตมาโรงเรียน -หิ้วปL�นโตมาโรงเรียน พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข�อท่ี 2 
8. ผู�เรียนร�อยละ 95 เข�าร�วมกิจกรรมวันสําคัญ
ต�างๆ 

-วันสําคัญ 
  

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข�อท่ี 2 

9. เรียนร�อยละ95เข�าร�วมกิจกรรมโรง เรียนวิถี
พุทธ 

-โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธ ข�อท่ี 2 

10. ผู�เรียนร�อยละ80เข�าร�วมกิจกรรม TO BE 
NUMBER 1  

-TO BE NUMBER 1 TO BE NUMBER 1 ข�อท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส�วนที่ 3 
รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2563 

 
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 

  
 โรงเรียนเขาดินประชานุกูลได�ดําเนินการตามกลยุทธ? เปJาหมาย ตัวชี้วัความสําเร็จของสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โดยกําหนโครงการ กิจกรรม งบประมาณ บทบาท วิธีการและผู�รับผิดชอบใน
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การําเนินเพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค?  ซ่ึงมีงบประมาณในส�วนของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ของโรงเรียนเขา
ดินประชานุกูลและได�จัดทําประมาณรายรับประจําป8งบประมาณ 2562  โดยการประมาณการจากฐานข�อมูล
ของนักเรียนวันท่ี 10  มิถุนายน  2562 ดังตารางต�อไปนี้ 
 
  ตารางท่ี 11 แสดงงบประมาณในส�วนของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ของโรงเรียนเขาดินประชานุกูล   
  จากฐานข2อมูลของนักเรียนวันท่ี 10  มิถุนายน  2562 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณในส�วนของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเขาดินประชานุกูลได�จัดสรร
งบประมาณ  ได�แก� ค�าสาธารณูปโภค  และงบประมาณของ 4 ฝ{ายงาน  คือ  บริหารงานวิชาการ บริหารงาน

ท่ัวไป บริหารงานบุคคล บริหารงานงบประมาณ  งบสํารองจ�าย และกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน ดังนี้ 
 

รายการ จํานวนเงิน(บาท) หมายเหตุ 
1.เงินอุดหนุนรายหัว 
   1.1 ช้ันมัธยมศึกษาตอนต2น     จํานวน 98 คน 
   1.2 ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน 61 คน 
2. กิจกรรมพัฒนาผู2เรียน 
   2.1 กิจกรรมพัฒนาผู2เรียน ม.ต2น   จํานวน 98 คน 
   2.2 กิจกรรมพัฒนาผู2เรียน ม.ปลายจํานวน 61 คน 

 
343,000 
231,800 

 
86,240 
57,950 

 
เงินอุดหนุนราย
หัวได�รับจัดสรร
เพ่ิมรายละ  
1,000 บาท 

รวม 718,990  
3. เงินอุดหนุนอ่ืนๆ 
   3.1 ป-จจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน  จํานวน 68 คน 
   3.2 อุปกรณGการเรียน ม.ต2น         จํานวน 98 คน 
   3.3 อุปกรณGการเรียน ม.ปลาย      จํานวน 61 คน  
   3.4 ค�าเครื่องแบบนักเรียน ม.ต2น   จํานวน 98 คน 
   3.5 ค�าเครื่องแบบนักเรียน ม.ปลายจํานวน 61 คน 
    

 
102,000 
41,160 
28,060 
44,100 
30,500 

 

รวม 245,820  
รวมท้ังส้ิน 964,810  

ลําดับท่ี ประเภทเงิน/ฝaายงาน ร2อยละ งบประมาณ(บาท) 
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ตารางท่ี 12 ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณในส�วนของการพัฒนาคุณภาพการศกึษา ของโรงเรียนเขา
ดินประชานุกูล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
ตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนเขาดินประชานุกูล ป�งบประมาณ พ.ศ.2562 

 

  1.โครงการ/กิจกรรมงบประมาณฝaายบริหารงานวิชาการ 
รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู�รับผิดชอบ 

การจัดสรรงบประมาณ 
 เงินอุดหนุนรายหัว   
1 ฝ{ายบริหารงานวิชาการ 55 % 359,590 
2 ฝ{ายบริหารงานท่ัวไป 20 % 130,760 
3 ฝ{ายบริหารงานบุคคล 10 % 65,380 
4 ฝ{ายบริหารงานงบประมาณ     5 %  32,690 
5 งบสํารอง 10 % 65,380 
6 ค�าสาธารณูปโภค ประมาณการจากงบ 62 80,000 

รวม 733,800 
 กิจกรรมพัฒนาผู2เรียน  งบประมาณ(บาท) 
7 กิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค?ประเภทรายจ�าย - 102,000 
8 งบสํารองกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน - 42,190 

รวม 144,190 
รวมท้ังส้ิน  877,990 
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101 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1. กิจกรรมการเพ่ิมผลการสอบ O Net,NTและ LAS 
2. งานสอบซ�อมและสอนซ�อมเสริมนักเรียนติด0,ร,มส,มผ 
3. กิจกรรมการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน 

 
20,000 

500 
500 

 
นางเสมือนใจ ทับไทร 
 

102 โครงการยกระดับโรงเรียนสู�มาตรฐานสากล 
1. กิจกรรม ASEAN ACTIVITIES  
2. กิจกรรมภาษาจีน 
3. กิจกรรมส�งเสริม Best Practice 

 
6,000 
2,000 
10,000 

 
นางเสมือนใจ ทับไทร 

 

103 โครงการพัฒนาครูเพ่ือศิษย?ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา(PLC) 
1. กิจกรรมนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานของครูเพ่ือศิษย?ใน
ศตวรรษท่ี 21  

 
 

6,000 

 
 
นายภีรพัฒน? ขําแก�ว 

104 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู�อย�างมีประสิทธิภาพและเน�น
ผู�เรียนเปBนสําคัญ 
1. กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ�มสาระภาษาไทย 
2. กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ�มสาระ
ภาษาต�างประเทศ 
3. กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ�มสาระ
คณิตศาสตร? 
4. กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ�มสาระ
วิทยาศาสตร? 
5. กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ�มสาระสังคม
ศึกษาฯ 
6. กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ�ม  
สาระสุขศึกษาฯ 
7. กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ�มสาระศิลปะ 
8. กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ�มสาระการงานฯ 
9. กิจกรรมการแข�งขันสวดมนต?หมู�สรรเสริญพระรัตนตรัย 
    ทํานองสรภัญญะ 
10. กิจกรรม ขป.หัวใจลอยฟJา  

 
 

12,000 
12,000 

 
12,000 

 
12,000 

 
12,000 

 
20,000 

 
12,000 
12,000 

  15,000 
 
  11,090 

นางเสมือนใจ ทับไทร 
หัวหน�ากลุ�มสาระ 

   
ตารางท่ี 12 แสดงโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฝaายบริหารงานวิชาการ (ต�อ) 

รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู�รับผิดชอบ 
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105 โครงกาส�งเสริมการพัฒนาทักษะวิชาการ 
1. กิจกรรมเสริมสร�างขวัญ กําลังใจของนักเรียนใน
การแข�งขันทักษะวิชาการ 
2. กิจกรรมสนับสนุนนักเรียนในการเข�าร�วมการ
แข�งขันทักษะวิชาการ 

 
5,000 

 
30,000 

 
นางเสมือนใจ ทับไทร 
 

106 โครงการพัฒนาแหล�งเรียนรู� 
1. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงห�องสมุด 
2. กิจกรรมพัฒนาห�องเรียนและห�องพิเศษ 
 

 
20,000 
14,000 

 

นางสาวญาณปภา จันทร?พรหม 
นางสาวญาณปภา จันทร?พรหม 
นางเสมือนใจ ทับไทร 
 

107 โครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรมการเรียนรู� 
1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ�มสาระ 
2. กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 8 กลุ�มสาระ 

 
3,000 
8,000 

 
นางเสมือนใจ ทับไทร 
 

108 
 
 

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
1. กิจกรรมงานวัดผลและประเมินผลนักเรียน 
2. กิจกรรมการนิเทศภายใน 

 
60,000 
5,000 

 
นายภีรพัฒน? ขําแก�ว 

109 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
- กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 

 
5,500 

 
นายอุดมศักด์ิ ไชยสาร 

110 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
1. กิจกรรมน�อมนําธรรม นําทางจิต 
2. กิจกรรมหิ้วปL�นโตมาโรงเรียน 
3. กิจกรรมวันสําคัญ 
- วันพ�อ 
- วันแม� 
- วันอาสาฬหบูชาและวันเข�าพรรษา 
- วันไหว�ครู 
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 
- วันวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี 

 
20,000 
1,000 

 
1,000 
2,000 
2,000 
4,000 
2,000 
2,000 

 
นางสาวสิริวรรณ ตาเร็ว 

 

รวม 359,590  
 
 
 
 
 
 
 
 
  2.โครงการ/กิจกรรมงบประมาณฝaายบริหารงานบุคคล 
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รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู�รับผิดชอบ 
201 โครงการสร�างความตระหนักและปJองกันภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ 
1. อบรมพัฒนาบุคลากรให�มีความรู�และสามารถแก�ไข
ป>ญหาในสถานการณ?ได� 

 
 

2,000 

 
 

นายศุภชัย ทวีสุข 
 

202 โครงการพัฒนาและเสริมสร�างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากร 
1. กิจกรรมอบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาตนเอง 
2. กิจกรรมศึกษาดูงานแหล�งเรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียง 
3. กิจกรรมเสริมสร�างขวัญ กําลังใจบุคลากร 

 
 

40,380 
20,000 
3,000 

 
 

นายศุภชัย ทวีสุข 
นายศุภชัย ทวีสุข 
นายศุภชัย ทวีสุข 

รวม 65,380  
 
  3. โครงการ/กิจกรรมงบประมาณฝaายบริหารงานงบประมาณ 
 

รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู�รับผิดชอบ 
301 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการการเงินและพัสดุ 

1. กิจกรรมพัฒนาแผนปฏิบัติราชการประจําป8 
2. กิจกรรมพัฒนาระบบงานพัสดุและสินทรัพย?  
3. กิจกรรมพัฒนางานวัสดุ(วัสดุส�วนกลาง) 
4. กิจกรรมพัฒนาระบบการเงิน 

 
8,000 
2,000 
20,690 
2,000 

 
นางภัททิยา สุขสวัสด์ิ 
นางสาวสิริวรรณ ตาเร็ว 
นางสาวกันยารัตน? อู�วณิชย?กุล 
นางภัททิยาสุขสวัสด์ิ 

รวม 32,690  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  4. โครงการ/กิจกรรมงบประมาณฝaายบริหารงานท่ัวไป 
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รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู�รับผิดชอบ 
401 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล�อมท่ีเอ้ือ

ต�อการเรียนรู� 
1. กิจกรรมจัดสภาพแวดล�อมภายในโรงเรียน 
2. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน?  
3. กิจกรรมซ�อมบํารุง 

 
 

47,813 
6,000 
4,000 

 
 
นางสาวกาญจนา พรมมา 

402 
 
 

โครงการสืบสานภูมิป>ญญาท�องถ่ิน 
1. กิจกรรมทําจาดเดือนสิบ 
2. กิจกรรมตีมีด 

 
500 
500 

 
ว�าท่ีร.ต.หญิงกันฑิมา  ศรีหมอก 
ว�าท่ีร.ต.หญิงกันฑิมา  ศรีหมอก 

403 
 

โครงการวิถีพอเพียง 
1. กิจกรรมออมทรัพย? 
2. กิจกรรมบัญชีรายรับ รายจ�าย 

 
500 
500 

 
ว�าท่ีร.ต.หญิงกันฑิมา  ศรีหมอก 
ว�าท่ีร.ต.หญิงกันฑิมา  ศรีหมอก 

404 โครงการพัฒนางานกิจการนักเรียน 
1. กิจกรรมปฐมนิเทศ 
2. กิจกรรมสภานักเรียน 
3. กิจกรรมป>จฉิมนิเทศ 

 
2,000 
4,000 
3,000 

 
ว�าท่ีร.ต.หญิงกันฑิมา  ศรีหมอก 
นางสาวกันยารัตน? อู�วณิชย?กุล  
นางสาวกันยารัตน? อู�วณิชย?กุล  

405 รณรงค?ปJองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
1. กิจกรรม TO BE NUMBER 1 
2. กิจกรรมส�งเสริมสุขภาพและความสามารถด�านกีฬา 
3. กิจกรรมรณรณรงค?ปJองการสารเสพติด 

 
1,000 
23,000 
1,000 

 
นางสาววิชญกานต? เงินส�ง 
นายนันทกรณ? บุญทองแก�ว 
นางสาวกาญจนา พรมมา 

406 โครงการส�งเสริมพัฒนาระบบดูแลช�วยเหลือนักเรียน 
1. กิจกรรมเยี่ยมบ�านนักเรียน 
2. กิจกรรมประชุมผู�ปกครองนักเรียน 
3. กิจกรรมระบบดูแลช�วยเหลือนักเรียน 
4. กิจกรรมโรงเรียนส�งเสริมสุขภาพ 

 
2,000 
3,000 
1,000 
500 

 
นางสาวกาญจนา พรมมา 
นางสาวกาญจนา พรมมา 
นางสาวอนุสา  หลีหมาด 
นางสาววิชญกานต?  เงินส�ง 

407 โครงการส�งเสริมความรู�ด�านวิชาการและสร�าง  สัมพันธ?
ชุมชน 
1. กิจกรรมส�งเสริมสนับสนุกพัฒนางานประชาสัมพันธ? 
2. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
3. กิจกรรมพัฒนาองค?กรและงานบริหารงานธุรการ 
4. กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 
5. กิจกรรม ขป.สัมพันธ? 

 
 

5,447 
1,000 
14,000 
8,000 
2,000 

นางสาวกาญจนา พรมมา 
 
นางสาวอนุสา หลีหมาด 
นางภัททิยา  สุขสวัสด์ิ 
นางสาวรัตนพร  ไชยสุวรรณ? 
นางสาวอุไร หนูชัยแก�ว 
นางสาวอรณิชา  มณีมัย 

รวม 130,760  

 
 
 
 5.ค�าสาธารณูปโภค จํานวน 80,000 บาท 
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 6.งบสํารองจ�าย  จํานวนเงิน 65,380 บาท 
 
 7. แสดงโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมพัฒนาผู2เรียน 
 

รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู�รับผิดชอบ 
701 โครงการส�งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู�เรียน 

1. กิจกรรมแนะแนว 
2. กิจกรรมชุมนุม 
3. กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
4. กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี  
5. กิจกรรมศึกษาแหล�งเรียนรู� 
6. กิจกรรม DLIT 
7 .กิจกรรมลดเวลาเรียน-เพ่ิมเวลารู� 

 
5,000 
2,000 
5,000 
30,000 
30,000 
20,000 
10,000 

 
นางสาวสาวิตรี อินแก�ว 
ว�าท่ีร.ต.หญิงกันฑิมา ศรีหมอก
นายนันทกร  บุญทองแก�ว 
นางสาวกาญจนา พรมมา 
ว�าท่ีร.ต.กันฑิมา ศรีหมอก 
นางสาวอุไร หนูไชยแก�ว 
ว�าท่ีร.ต.หญิงกันฑิมา ศรีหมอก 

702 สํารองไว�กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 42,190  
รวม   144,190  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส�วนที่  4 
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แผนงาน/โครงการตามฝaายงาน 
  1.โครงการ/กิจกรรมงบประมาณฝaายบริหารงานวิชาการ 

รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ รวม ผู�รับผิดชอบ 
101 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1. กิจกรรมการเพ่ิมผลการสอบ O Net,NTและ LAS 
2. งานสอบซ�อมและสอนซ�อมเสริมนักเรียนติด0,ร,มส,มผ 
3. กิจกรรมการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน 

 
20,000 

500 
500 

 
21,000 

 
นางเสมือนใจ ทับไทร 
 

102 โครงการยกระดับโรงเรียนสู�มาตรฐานสากล 
1. กิจกรรม ASEAN ACTIVITIES  
2. กิจกรรมภาษาจีน 
3. กิจกรรมส�งเสริม Best Practice 

 
6,000 
2,000 
10,000 

 
18,000 

 
นางเสมือนใจ ทับไทร 
 

103 โครงการพัฒนาครูเพ่ือศิษย?ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา(PLC) 
- กิจกรรมนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานของครูเพ่ือศิษย?   
  ในศตวรรษท่ี 21  

 
 

6,000 

 
 

6,000 

 
 
นายภีรพัฒน? ขําแก�ว 

104 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู�อย�างมีประสิทธิภาพและ
เน�นผู�เรียนเปBนสําคัญ 
1. กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ�มสาระ
ภาษาไทย 
2. กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ�มสาระ
ภาษาต�างประเทศ 
3. กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ�มสาระ
คณิตศาสตร? 
4. กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ�มสาระ
วิทยาศาสตร? 
5. กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ�มสาระสังคม
ศึกษาฯ 
6. กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ�มสาระสุข
ศึกษาฯ 
7.กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ�มสาระศิลปะ 
8. กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนกลุ�มสาระการงานฯ 
9. กิจกรรมการแข�งขันสวดมนต?หมู�สรรเสริญพระรัตนตรัย 
 ทํานองสรภัญญะ 
10. กิจกรรม ขป.หัวใจลอยฟJา  
 

 
 

12,000 
 

12,000 
 

12,000 
 

12,000 
 

12,000 
 

20,000 
 

12,000 
12,000 

   15,000 
 
   11,090 

 
 

130,090 

นางเสมือนใจ ทับไทร 
 
หัวหน�ากลุ�มสาระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอุดมศักด์ิ ไชยสาร 
 
นายศุภชัย  ทวีสุข 
 

 
  1.  โครงการ/กิจกรรมงบประมาณฝaายบริหารงานวิชาการ (ต�อ) 
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รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ รวม ผู�รับผิดชอบ 
105 โครงกาส�งเสริมการพัฒนาทักษะวิชาการ 

1 .กิจกรรมเสริมสร�างขวัญ กําลังใจของนักเรียนใน
การแข�งขันทักษะวิชาการ 
2.  กิจกรรมสนับสนุนนักเรียนในการเข�าร�วมการ
แข�งขันทักษะวิชาการ 

 
5,000 

 
30,000 

 
35,000 

 
นางเสมือนใจ ทับไทร 
 

106 โครงการพัฒนาแหล�งเรียนรู� 
7.1 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงห�องสมุด 
7.2 กิจกรรมพัฒนาห�องเรียนและห�องพิเศษ 

 
20,000 
14,000 

 
34,000 

นางสาวญาณปภา จันทร?พรหม 
นางสาวญาณปภา จันทร?พรหม 
นางเสมือนใจ ทับไทร 

107 โครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรมการเรียนรู� 
1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ�มสาระ 
2. กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 8 กลุ�มสาระ 

 
3,000 
8,000 

 
11,000 

 
นางเสมือนใจ ทับไทร 
 

108 
 
 

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
1. กิจกรรมงานวัดผลและประเมินผลนักเรียน 
2. กิจกรรมการนิเทศภายใน 

 
60,000 
5,000 

 
65,000 

 
นายภีรพัฒน? ขําแก�ว 

109 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
-  กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 

 
5,500 

 
5,500 

 
นายอุดมศักด์ิ ไชยสาร 

110 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
1. กิจกรรมน�อมนําธรรม นําทางจิต 
2. กิจกรรมหิ้วปL�นโตมาโรงเรียน 
3. กิจกรรมวันสําคัญ 
- วันพ�อ 
- วันแม� 
- วันอาสาฬหบูชาและวันเข�าพรรษา 
- วันไหว�ครู 
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 
- วันวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี 

 
20,000 
1,000 

 
1,000 
2,000 
2,000 
4,000 
2,000 
2,000 

 
34,000 

 
นางสาวสิริวรรณ ตาเร็ว 

 

รวม 359,590 359,590  
   
 
 
 
 
 
 
 
  2.โครงการ/กิจกรรมงบประมาณฝaายบริหารงานบุคคล 
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รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ รวม ผู�รับผิดชอบ 
201 โครงการสร�างความตระหนักและปJองกันภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ 
1. อบรมพัฒนาบุคลากรให�มีความรู�และสามารถ
แก�ไขป>ญหาในสถานการณ?ได� 

 
 

2,000 

 
 

2,000 

 
 
นายศุภชัย ทวีสุข 
 

202 โครงการพัฒนาและเสริมสร�างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากร 
1. กิจกรรมอบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาตนเอง 
2. กิจกรรมศึกษาดูงานแหล�งเรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียง 
3. กิจกรรมเสริมสร�างขวัญ กําลังใจบุคลากร 

 
 

40,380 
20,000 
3,000 

 
 

63,380 
 

นายศุภชัย ทวีสุข 
 
นายศุภชัย ทวีสุข 
 
นายศุภชัย ทวีสุข 

รวม 65,380 65,380  
 
  3. โครงการ/กิจกรรมงบประมาณฝaายบริหารงานงบประมาณ 
 

รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  ผู�รับผิดชอบ 
301 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการการเงิน

และพัสดุ 
1. กิจกรรมพัฒนาแผนปฏิบัติราชการประจําป8 
2. กิจกรรมพัฒนาระบบงานพัสดุและสินทรัพย?  
3. กิจกรรมพัฒนางานวัสดุ(วัสดุส�วนกลาง) 
4. กิจกรรมพัฒนาระบบการเงิน 

 
 

8,000 
2,000 
20,690 
2,000 

 
 

32,690 

นางภัททิยา สุขสวัสด์ิ 
 
นางภัททิยา สุขสวัสด์ิ 
นางสาวสิริวรรณ ตาเร็ว 
นางสาวกันยารัตน? อู�วณิชย?กุล 
นางภัททิยาสุขสวัสด์ิ 

รวม 32,690 32,690  
 
  4. โครงการ/กิจกรรมงบประมาณฝaายบริหารงานท่ัวไป 
 

รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  ผู�รับผิดชอบ 
401 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและ

สภาพแวดล�อมท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู� 
1. กิจกรรมจัดสภาพแวดล�อมภายในโรงเรียน 
2. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน?  
3. กิจกรรมซ�อมบํารุง 

 
 

47,813 
6,000 
4,000 

 
 

57,813 

 
 
นางสาวกาญจนา พรมมา 

402 
 
 

โครงการสืบสานภูมิป>ญญาท�องถ่ิน 
1. กิจกรรมทําจาดเดือนสิบ 
2. กิจกรรมตีมีด 

 
500 
500 

 
1,000 

 
ว�าท่ีร.ต.หญิงกันฑิมา  ศรีหมอก 
ว�าท่ีร.ต.หญิงกันฑิมา  ศรีหมอก 

 
 

รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ รวม ผู�รับผิดชอบ 
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403 
 

โครงการวิถีพอเพียง 
1. กิจกรรมออมทรัพย? 
2. กิจกรรมบัญชีรายรับ รายจ�าย 

 
500 
500 

 
1,000 

 
ว�าท่ีร.ต.หญิงกันฑิมา  ศรีหมอก 
ว�าท่ีร.ต.หญิงกันฑิมา  ศรีหมอก 

404 โครงการพัฒนางานกิจการนักเรียน 
1. กิจกรรมปฐมนิเทศ 
2. กิจกรรมสภานักเรียน 
3. กิจกรรมป>จฉิมนิเทศ 

 
2,000 
4,000 
3,000 

 
9,000 

 

 
นางสาวกันยารัตน? อู�วณิชย?กุล  
ว�าท่ีร.ต.หญิงกันฑิมา  ศรีหมอก 
นางสาวกันยารัตน? อู�วณิชย?กุล  

405 รณรงค?ปJองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
1. กิจกรรม TO BE NUMBER 1 
2. กิจกรรมส�งเสริมสุขภาพและความสามารถ
ด�านกีฬา 
3. กิจกรรมรณรณรงค?ปJองการสารเสพติด 

 
1,000 
23,000 
1,000 

 
25,000 

 

 
นางสาววิชญกานต? เงินส�ง 
นายนันทกรณ? บุญทองแก�ว 
นางสาวกาญจนา พรมมา 

406 โครงการส�งเสริมพัฒนาระบบดูแลช�วยเหลือ
นักเรียน 
1. กิจกรรมเยี่ยมบ�านนักเรียน 
2. กิจกรรมประชุมผู�ปกครองนักเรียน 
3. กิจกรรมระบบดูแลช�วยเหลือนักเรียน 
4. กิจกรรมโรงเรียนส�งเสริมสุขภาพ 

 
 

2,000 
3,000 
1,000 
500 

 
 
6,500 

 

 
 
นางสาวกาญจนา พรมมา 
นางสาวอนุสา  หลีหมาด 
นางสาววิชญกานต?  เงินส�ง 
นางสาวเสาวลักษณ?  ทรงสง�า 

407 โครงการส�งเสริมความรู�ด�านวิชาการและสร�าง  
สัมพันธ?ชุมชน 
1. กิจกรรมส�งเสริมสนับสนุกพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ? 
2. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
3. กิจกรรมพัฒนาองค?กรและงานบริหารงาน
ธุรการ 
4. กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยี 
5. กิจกรรม ขป.สัมพันธ? 

 
 

5,447 
 

1,000 
14,000 

 
8,000 

 
2,000 

 
 

30,447 
 

นางสาวกาญจนา พรมมา 
 
นางสาวอนุสา หลีหมาด 
 
นางภัททิยา  สุขสวัสด์ิ 
นางสาวรัตนพร  ไชยสุวรรณ? 
 
นางสาวอุไร หนูชัยแก�ว 
 
นางสาวอรณิชา  มณีมัย 

รวม 130,760 130,760  

 
 5.ค�าสาธารณูปโภค จํานวน 80,000 บาท 
    
 6.งบสํารองจ�าย  จํานวนเงิน 65,380 บาท 
 
 
 
 7. โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมพัฒนาผู2เรียน 
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รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ รวม ผู�รับผิดชอบ 
701 โครงการส�งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผู�เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว 
2. กิจกรรมชุมนุม 
3. กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
4. กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี  
5. กิจกรรมศึกษาแหล�งเรียนรู� 
6. กิจกรรม DLIT 
7 .กิจกรรมลดเวลาเรียน-เพ่ิมเวลารู� 
 

 
 

5,000 
2,000 
5,000 
30,000 
30,000 
20,000 
10,000 

 

 
 

102,000 

ว�าท่ีร.ต.กันฑิมา ศรีหมอก 
 
นางสาวสาวิตรี อินแก�ว 
ว�าท่ีร.ต.หญิงกันฑิมา ศรีหมอก
นายนันทกร  บุญทองแก�ว 
นางสาวกาญจนา พรมมา 
ว�าท่ีร.ต.กันฑิมา ศรีหมอก 
นางสาวอุไร หนูไชยแก�ว 
ว�าท่ีร.ต.หญิงกันฑิมา ศรีหมอก 

702 สํารองไว�กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 42,190   

รวม   144,190   
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1.ฝaายบริหารงานวิชาการ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค? เปJาหมาย สนองกลยุทธ? 

สพฐ. 
สนองกลยุทธ? 

สพม.13 
สนอง

มาตรฐาน
โรงเรียน 

งบประมาณ ผู�รับผิดชอบ 

1.โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

1.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่มี
ผลการทดสอบระดับชาติ ใน
ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาป8ที่ 3  
และชั้นมัธยมศึกษาป8ที่ 6 ใน 
5 กลุ�มสาระหลักให�สูงขึ้น 

นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาป8ที่ 3 
และชั้นมัธยมศึกษาป8ที่ 6  

ข�อ1,2,3,4,5 ข�อ1,2,3,4,5 ข�อ1,2,3,4,5 21,000 
 

นางเสมือนใจ ทับไทร 
 

2.โครงการยกระดับ
โรงเรียนสู�มาตรฐานสากล 
 

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาสู�มาตรฐานสากล 
2. เพื่อส�งเสริม Best ของ
โรงเรียน 

นักเรียนโรงเรียนเขาดิน
ประชานุกูล  159 คน 

ข�อ1,2,3,4,5 ข�อ1,2,3,4,5 ข�อ1,2,3,4,5 18,000 นางเสมือนใจ ทับไทร 
 
 

3.โครงการพัฒนาครูเพื่อ
ศิษย?ในศตวรรษที่ 21 เพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา(PLC) 
 

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให��มี
ความรู� ความเข�าใจ และ
ทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการ
เรียนรู�ที่เน�นผู��เรียนเปBนสําคัญ 
นําไปใช��ปรับปรุง พัฒนาการ
จัดกระบวนการเรียนการสอน
ของตนได� 
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนทุก
ระดับให��สูงขึ้น  

คณะครูโรงเรียนเขาดิน
ประชานุกูล   

ข�อ1,2,3,4,5 ข�อ1,2,3,4,5 ข�อ1,2,3,4,5 6,000 นายภีรพัฒน? ขําแก�ว 
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 1.ฝaายบริหารงานวิชาการ(ต�อ) 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค? เปJาหมาย สนองกลยุมธ? 
สพฐ. 

สนองกลยุมธ? 
สพม.13 

สนอง
มาตรฐาน
โรงเรียน 

งบ 
ประมาณ 

ผู�รับผิดชอบ 

4.โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู�อย�างมี
ประสิทธิภาพและเน�น
ผู�เรียนเปBนสําคัญ 

1.เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนทั้ง 8 กลุ�ม
สาระ 
2.เพื่อสื่อการเรียนการ
สอนทั้ง 8 กลุ�มสาระ 

นักเรียนโรงเรียนเขาดิน
ประชานุกูล 159 คน 

ข�อที่ 1 ข�อที่ 1 ข�อ 3,4,5,9 130,090 นางเสมือนใจ ทับไทร 
 
 

5.โครงการส�งเสริมการ
พัฒนาทักษะทางวิชาการ 
 
 

1.เพื่อสร�างขวัญกําลังใจ
ให�กับนักเรียนแข�งขัน
ทักษะวิชาการ 
2.เพื่อสนับสนุนนักเรียนใน
การเข�าร�วมแข�งขันทักษะ
ทางวิชาการ 

นักเรียนโรงเรียนเขาดิน
ประชานุกูล 159 คน 
 
 

ข�อที่ 1 ข�อที่ 1 ข�อ 3,4,5,9 35,000 นางเสมือนใจ ทับไทร 
หัวหน�ากลุ�มสาระ 

6.โครงการพัฒนาแหล�ง
เรียนรู� 
 

1.เพื่อพัฒนาปรับปรุง
ห�องสมุด 
2.เพื่อพัฒนาห�องเรียน 
3.เพื่อพัฒนาห�องกลุ�ม
สาระ 
 

นักเรียนโรงเรียนเขาดิน
ประชานุกูล  159 คน 

ข�อที่ 1 ข�อที่ 1 ข�อ 1,2,3,6,7 34,000 
 

นางสาวญาณปภา จันทร?พรหม 
นางเสมือนใจ ทับไทร 
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1.ฝaายบริหารงานวิชาการ(ต�อ) 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค? เปJาหมาย สนองกลยุมธ? 
สพฐ. 

สนองกลยุมธ? 
สพม.13 

สนอง
มาตรฐาน
โรงเรียน 

งบ 
ประมาณ 

ผู�รับผิดชอบ 

7.โครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อ 
นวัตกรรมการเรียนรู� 
 

1.เพื่อพัฒนาหลักสูตรให�
มีความทันสมัยและ
เหมาะสมกับผู�เรียน 

นักเรียนโรงเรียน 
เขาดินประชานุกูล   

ข�อที่ 1 ข�อที่ 1 ข�อ 3,4,5,9  11,000 
 
 

นางเสมือนใจ ทับไทร 
 

8.โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน 
 
 

1.เพื่อพัฒนางานวัดผล
และประเมินผลนักเรียน 
2.เพื่อพัฒนางานนิเทศ
ภายในคณะครู 

คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนเขาดินประชา
นุกูล  

ข�อที่ 1 ข�อที่ 1 ข�อ 13 65,000 
 

 นานภีรพัฒน? ขําแก�ว 
 

9.โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 
 

1.เพื่อสนองนโยบาย
โรงเรียนวิถีพุทธ 
2.เพื่อให�นักเรียนปฏิบัติ
และยึดถือตามหลัก
พระพุทธศาสนา 

คณะครูโรงเรียนเขาดิน
ประชานุกูล   

ข�อที่ 2 ข�อที่ 2 ข�อ 1 5,500 นายอุดมศักดิ์ ไชยสาร 

10.โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

1.เพื่อปรับปรุงพัฒนาภูมิ
ทัศน?ในโรงเรียนให�เอื้อ
ต�อการเรียนรู� 

คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนเขาดินประชา
นุกูล  

ข�อที่ 1 ข�อที่ 1 ข�อ 13 34,000 นางสาวสิริวรรณ ตาเร็ว 
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2. ฝaายบริหารงานบุคคล 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค? เปJาหมาย สนองกลยุมธ? 
สพฐ. 

สนองกลยุมธ? 
สพม.13 

สนอง
มาตรฐาน
โรงเรียน 

งบประมาณ ผู�รับผิดชอบ 

1.โครงการสร�างความ
ตระหนักและปJองกันภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ 
 
 

1.เพื่อพัฒนาบุคลากรให�มี
ความรู�และความสามารถ
แก�ไขป>ญหาในสถานการณ?
ต�างๆได� 

คณะครูและ
นักเรียนโรงเรียน
เขาดินประชานุกูล   
 
 

ข�อที่ 2 ข�อที่ 2 ข�อ 1 2,000 
 
 

นายศุภชัย ทวีสุข 
นายนันทกรณ? บุญทองแก�ว 
 

2.โครงการพัฒนาและ
เสริมสร�างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการของ
บุคลากร 
 

1.เพื่อส�งเสริมให�บุคลากรมี
ความรู�ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 
2.เพื่อสนับสนุนให�บุคลากร
ปฏิบัติหน�าที่ได�บรรลุผล 
3.เพื่อเสริมสร�างกําลังใจ
และควมพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน 
4.เพื่อให�การจัดการศึกษา
เปBนไปตามเปJาหมาย 
 

นักเรียนโรงเรียน
เขาดินประชานุกูล   

ข�อที่ 2 ข�อที่ 2 ข�อ 15 63,380 นายศุภชัย ทวีสุข 
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3.ฝaายบริหารงานงบประมาณ 
  

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค? เปJาหมาย สนองกลยุมธ? 
สพฐ. 

สนองกลยุมธ? 
สพม.13 

สนอง
มาตรฐาน
โรงเรียน 

งบประมาณ ผู�รับผิดชอบ 

1.โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการการเงินและ
พัสดุ 
 

1.โรงเรียนมีการวาง
แผนการใช�งบประมาณ  มี
การตรวจสอบที่ถูกต�อง 
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการพัสดุ
และสินทรัพย? 
3.เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป8 

คณะครูและ 
นักเรียนโรงเรียนเขาดิน
ประชานุกูล  159 คน 
 
 

ข�อที่ 2 ข�อที่ 2 ข�อ 1 32,690 นางภัททิยา สุขสวัสดิ์ 
นางสาวสิริวรรณ  ตาเร็ว 
นางสาวกันยารัตน? อู�วณิชย?กุล 
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4.ฝaายบริหารงานทั่วไป 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค? เปJาหมาย สนองกลยุมธ? 
สพฐ. 

สนองกลยุมธ? 
สพม.13 

สนอง
มาตรฐาน
โรงเรียน 

งบประมาณ ผู�รับผิดชอบ 

1.โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
และสภาพแวดล�อมที่เอื้อต�อการ
เรียนรู� 
 

1.ดูแลส�งเสริมเด็กที่เรียนดี 
2.ช�วยเหลือนักเรียนที่มีผล
การเรียนอ�อนและออก
กลางคัน 
3.ให�การช�วยเหลือนักเรียน
ที่ขาดแคลนอาหาร  
เครื่องนุ�งห�ม  วัสดุและ
อุปกรณ?การเรียน 

ร�อยละ 100  
เยี่ยมบ�าน
นักเรียน 
 
 

ข�อที่ 2 ข�อที่ 2 ข�อ 7,10   57,813 
 
 

นางสาวกาญจนา พรมมา 
 

2.โครงการสืบสานภูมิป>ญญา
ท�องถิ่น 
 

1. เพื่อส�งเสริมคุณธรรม
ให�กับครู บุคลากรและ
นักเรียน 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
โรงเรียนคุณธรรมต�นแบบ 
3. เพื่อใช�ในการนําเสนอ
โรงเรียนคุณธรรมโรงเรียน
ในสังกัด สพม. 13 
 

ร�อยละ 90   
มีความเข�าใจใน
แนวทางการ
ปฏิบัติ  

     

ข�อที่ 1,4 ข�อที่ 2,6,7 ข�อที่ 1,2,3   1,000 ว�าที่ ร.ต.หญิงกันฑิมา ศรีหมอก 
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4. ฝaายบริหารงานทั่วไป(ต�อ) 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค? เปJาหมาย สนองกลยุมธ? 
สพฐ. 

สนองกลยุมธ? 
สพม.13 

สนอง
มาตรฐาน
โรงเรียน 

งบประมาณ ผู�รับผิดชอบ 

3.โครงการวิถีพอเพียง 
 

1.เพื่อส�งเสริมการใช�ชีวิต
พอเพียงของนักเรียน 
2.เพื่อให�นักเรียนได�จัดทํา
บัญชีรายรับรายจ�าย 

คณะครู 
โรงเรียนเขาดิน
ประชานุกูล   

ข�อที่ 2 ข�อที่ 2 ข�อ 15 1,000 ว�าที่ ร.ต.หญิงกันฑิมา ศรีหมอก 
 

4.โครงการพัฒนางานกิจการ
นักเรียน 
 

1.เพื่อส�งเสริมให�นักเรียน
เรียนรู�ระบอบประชาธิปไตย 
2.เพื่อส�งเสริมการทํางาน
เปBนทีม 
3.เพื่อให�นักเรียนมีความ
ผูกพันระหว�างรุ�นพี่และรุ�น
น�อง 

คณะครู 
โรงเรียนเขาดิน
ประชานุกูล   

ข�อที่ 2 ข�อที่ 2 ข�อ 1,2 9,000 ว�าที่ ร.ต.หญิงกันฑิมา ศรีหมอก 
นางสาวกันยารัตน? อู�วณิชย?กูล 

 

5.โครงการรณรงค?ปJองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา 
  
 

11.เพื่อส�งเสริมกิจกรรมต�าน
ยาเสพติด 
2.เพื่อให�นักเรียนเข�าร�าม
กิจกรรมกีฬากับครู 

คณะครู 
โรงเรียน 
เขาดินประชานุ
กูล   

ข�อที่ 2 ข�อที่ 2 ข�อ 1,3,9 25,000 
 

 

นางสาววิชญกานต? เงินส�ง 
นายนันทกรณ? บุญทองแก�ว 
นางสาวกาญจนา พรมมา 
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4. ฝaายบริหารงานทั่วไป(ต�อ) 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค? เปJาหมาย สนองกลยุมธ? 
สพฐ. 

สนองกลยุมธ? 
สพม.13 

สนอง
มาตรฐาน
โรงเรียน 

งบประมาณ ผู�รับผิดชอบ 

6.โครงการส�งเสริมพัฒนาระบบ
ดูแลช�วยเหลือนักเรียน 
 

1.ดูแลส�งเสริมเด็กที่เรียนดี 
2.ช�วยเหลือนักเรียนที่มีผล
การเรียนอ�อนและออก
กลางคัน 
3.ให�การช�วยเหลือนักเรียน
ที่ขาดแคลนอาหาร  
เครื่องนุ�งห�ม  วัสดุและ
อุปกรณ?การเรียน 

ร�อยละ 100  เยี่ยม
บ�านนักเรียน 
 
 

ข�อที่ 2 ข�อที่ 2 ข�อ 7,10 6,500 นางสาวกาญจนา พรมมา 
นางสาวอนุสาหลีหมาด 
นางสาววิชญกานต? เงินส�ง 
นางสาวเสาวลักษณ? ทรงสง�า 
 

7.โครงการส�งเสริมความรู�ด�าน
วิชาการและสร�าง  สัมพันธ?ชุมชน 
 

1.เพื่อส�งเสริมสนับสนุน
พัฒนาประชาสัมพันธ?
โรงเรียน 
2.เพื่อประสานสัมพันธ?กับ
ผู�ปกครองในการจัด
การศึกษา 
3.เพื่อพัฒนาองค?กรและ
บริหารงานธุรการ 
4.เพื่อพัฒนาระบบ DLIT
และ ICT  ในโรงเรียน 

ร�อยละ 100     
คณะครูและ
ผู�ปกครอง   

ข�อที่ 4 ข�อที่ 4 ข�อ 10 
11,14 

30,447 นางสาวกาญจนา พรมมา 
นางสาวอนุสา หลีหมาด  
นางภัททิยา สุขสวัสดิ์ 
นางสาวรัตนพร ไชยสุวรรณ? 
นางสาวอุไร หนูชัยแก�ว 
นางสาวอรณิชา มณีมัย 
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ส�วนที่ 5 
การกํากับ ติดตาม ประเมินและการรายงานผล 

…………………………….. 
 โรงเรียนเขาดินประชานุกูลได�ร�วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดแนวทางในการกํา 
กับติดตามประเมินผลตรวจสอบและการรายงานผลการปฏิบัติงาน/การดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการไว�
ดังนี้ 
 1.การกํากับติดตาม 

- จัดทํารูปแบบการกํากับ  ติดตามงาน 
- จัดผู�รับผิดชอบในการกับ ติดตามงาน 
- กําหนดขอบข�ายการกํากับ ติดตามงาน ดังนี้ 
                                  

2.การประเมินผล 
- แต�งต้ังคณะกรรมการประเมินผล 
- สร�างเครื่องมือประเมินผล 
- ดําเนินการประเมินผลก�อนดําเนินโครงการเพ่ือดูความเปBนไปได�  ระหว�างดําเนิน

โครงการเพ่ือดูความก�าวหน�าและปรับปรุงแก�ไขการดําเนินงานและประ เมินผลเม่ือ
สิ้นสุดโครงการเพ่ือดูประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานตาม โครงการ 

 
           3.การตรวจสอบ 

เปBนการประเมินความก�าวหน�าของดําเนินงาน/โครงการตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของ
งาน/โครงการนั้นๆว�ามีมากน�อยเพียงใดเม่ือเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีกําหนดการตรวจสอบจึงเปBน 
กระบวนการท่ีบ�งชี้คุณภาพของงาน/โครงการของโรงเรียนว�าประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค?/
เปJาหมายหรือไม�เพียงใดการตรวจสอบแบ�งออกเปBน 2 ระดับ ดังนี้    
 3.1  การตรวจสอบคุณภาพภายใน  หรือการประเมินตนเองในโรงเรียน  
 เปBนกระบวนการท่ีกระทําโดยผู�มีส�วนร�วมในการดําเนินงาน/โครงการก�อให�เกิดสารสนเทศใน
การตัดสินผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการและต�องกระทําทุกข้ันตอนของการทํางานซ่ึงการตรวจสอบนี้ 
อาจกระทําเปBน3 ระยะ  คือ  ระยะก�อนดําเนินการ  ระหว�างดําเนินการ  และเม่ือสิ้นสุดงาน/โครงการ 

3.2  การตรวจสอบคุณภาพภายนอก     
เปBนกระบวนการท่ีกระทําโดยบุคลากรหรือคณะบุคคลท่ีไม�ได�ร�วมงาน/โครงการซ่ึงทางโรง 

เรียนแต�งต้ังหรือตรวจสอบโดยผู�ปกครองชุมชนโดยเน�นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการเพ่ือ 
ตรวจสอบว�างาน/โครงการประสบผลสําเร็จเพียงใดโดยพิจารณาท้ังด�านปริมาณและคุณภาพของผล 
ผลิตเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค?ของงาน/โครงการท่ีกําหนดไว�ผลการตรวจสอบจะเปBนประโยชน?ต�อ 
การตัดสินใจในการปรับปรุงและพัฒนางาน/โครงการต�อไป 
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4.การรายงานผล         
 เปBนการรวบรวมผลการดําเนินงาน/โครงการซ่ึงเปBนภาระหน�าท่ีท่ีสําคัญของโรงเรียนท่ีจะต�อง
รายงานผลให�คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานผู�ปกครองชุมชนและหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องได�รับรู� 
ความสําเร็จและป>ญหาอุปสรรคเพ่ือร�วมมือสนับสนุนในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน/
โครงการของโรงเรียนให�ประสบผลสําเร็จในป8ต�อไป 
 
โรงเรียนเขาดินประชานุกูล  ได2กําหนดแนวทางในการรายงานผลการดําเนินงาน/โครงการ ดังนี้
 1. รายงานผลการดําเนินงาน/โครงการ เม่ือสิ้นสุดแต�ละกิจกรรมท่ีกําหนดไว� โดยผู�รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม          

2.สรุปผลการดําเนินงาน/โครงการ เปBน  2  ระยะ  คือ    
 ระยะท่ี 1  เดือน ตุลาคม       
 ระยะท่ี 2  เดือน มีนาคม        
 3. ทุกสิ้นป8การศึกษา โรงเรียนจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน  เพ่ือเผยแพร�ให�ชุมชน
หน�วยงานต�นสังกัดได�ทราบต�อไป  ซ่ึงมีสาระของเรื่องท่ีจะรายงาน ดังนี้   
 1. ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบป8      
 2. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานและตัวบ�งชี้   
 3. ผลสําเร็จท่ีเปBนจุดเด�น จุดด�อย และจุดพัฒนาในอนาคต    
 4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
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ภาคผนวก 
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การอนุมัติแผน 
ให�ความเห็นชอบ 

แผนปฏิบัติราชการประจําป8งบประมาณ 2563 ของโรงเรียนเขาดินประชานุกูล 
 

......................................................................................................................................................... 
 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนเขาดินประชานุกูลสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 
ศึกษาเขต13ได�ประชุมพิจารณาแล�วเห็นชอบให�โรงเรียนเขาดินประชานุกูลใช�แผนปฏิบัติราชการประจําป8      
งบประมาณ 2563 พัฒนาโรงเรียนนักเรียนและผู�เก่ียวข�องทุกฝ{ายซ่ึงจะนําไปสู�เปJาหมายให�นักเรียนท่ีจบการศึกษา      
ทุกคนเปBนคนดี เก�ง และมีชีวิตอยู�ในสังคมอย�างมีความสุข 
 
 
                                                                ลงชือ่.............................................. 

                                           ( นายวาสนา  ซ่ือตรง ) 
                                              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
 
                 สําเนาถูกต�อง 
 
     ลงชื่อ......................................... 
          (นายปราโมทย? เพ็ชรคล�าย) 
    ผู�อํานวยการโรงเรียนเขาดินประชานุกูล 
 

 
 

 
                                                   



 

 

                                                                                              

    
 


